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Inleiding 
 

Beste studenten 

Hierbij een overzicht van alle antwoorden die wij hebben binnengekregen met betrekking tot de 

keuzevakken die je in jouw Derde bachelor of Masterjaren kan volgen. Hopelijk halen jullie hier wat 

nuttige informatie uit. Vergeet niet dat dit document tot stand is gekomen is uit de informatie die 

wij hebben binnengekregen van medestudenten. Zij hebben onze vragen over hun keuzevak 

ingevuld vanuit hun perspectief. Wij willen hen dan ook in de eerste plaats bedanken voor hun 

medewerking en hun bereidheid om hun ervaringen met ons te delen. Toch mag je ook niet uit het 

oog verliezen dat de faculteit ook zelf een informatiefiche heeft over het keuzevak waar je interesse 

in toont. Bekijk die zeker ook eens zodat je een breed beeld kan vormen over het vak dat je wilt 

volgen. 

Zit je nog met wat vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. 

Veel succes! 

VRG Studie 22-23 
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Derde Bachelor 
 

Rechtseconomie 
 

 Inhoud 
Dit vak van 3 studiepunten wordt gegeven tijdens het tweede semester van derde 

bachelorjaar. Tijdens dit vak wordt de rechtseconomische wetenschappelijke methode 

toegepast op verschillende rechtsdomeinen voornamelijk op het contractenrecht, 

eigendomsrechten, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, strafrecht en public choice. 

Het doel is om aan de hand van de toepassing van die theorie kritisch te reflecteren over 

samenleving, recht en economische fenomen. Als begincompetentie verwacht men een 

kennis van de principes die je aangeleerd hebt gekregen tijdens het vak “economie”.  

 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester is er weinig werkdruk. Taken worden er niet gegeven en de lessen 

nemen vaak niet de volledige 3 uur in.  

 Score werkdruk doorheen het semester: 2/10 

Tijdens de blok kan de werkdruk wel stijgen Er wordt een gemiddelde van 3-5 dagen aangeraden om 

het vak te studeren.  

Score werkdruk tijdens de blok: 5/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Het examen betreft een schriftelijk examen met open vragen. Er wordt deels gevraagd naar het 

reproduceren en toepassen van de theorie. Ook zijn er verschillende detailvragen waarbij er niet veel 

kennis nodig is om te slagen maar wel een zeker inzicht vereist is. Daarnaast raden de studenten aan 

om vooral te leren uit jouw lesnotities en wordt de online cursus als quasi overbodig gezien. Ook zal je 

geen codex moeten/mogen gebruiken voor dit examen.  

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 

Studenten omschrijven dit vak als een zeer leuk en interessant vak, zeker voor de mensen die ook 

geïnteresseerd zijn in economie. Daarnaast zijn er ook verschillende docenten en gastprofessoren die 

elk hun inzichten meedelen waardoor je verschillende inzichtspunten krijgt over dit onderwerp. Men 

stelt dat de werkdruk niet zo hoog is en dat het een haalbaar vak is. 
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Criminologie 
 

 Inhoud 
Dit vak van 3 studiepunten kan je volgen tijdens het tweede semester van jouw derde bachelorjaar. 

De leerstof kan in drie grote stukken worden onderverdeeld. In het eerste deel wordt er aandacht 

besteed aan een aantal basisbegrippen van de criminologie. In het tweede deel wordt er dan meer 

ingegaan op het historisch perspectief en het denken over criminaliteit  en crimineel. Tot slot komt in 

het derde deel de grote deeldomeinen van de criminologie aan bod. 

 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Tijdens het semester wordt er van de studenten niet zoveel verwacht. De prof geeft zelf aan dat het 

“maar” een keuzevak is waardoor de werkdruk wel meevalt. Ook zal er niet gevraagd worden om een 

taak of een andere opdracht te maken. De lessen zelf duren ongeveer 1u30-2uur en de leerstof wordt 

op een heel leuke en aangename manier gegeven. 

 Gemiddelde score doorheen het semester: 2/10 

 

 Tijdens de blok wordt er een gemiddelde 2 tot 4 dagen gerekend om dit vak goed te leren. 

 Gemiddelde score doorheen het semester: 4/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Het examen bestaat uit een schriftelijk examen met open vragen. Het examen is kort en is veel 

gebaseerd op van buiten leren (definities + namen van auteurs van de te lezen artikels . Vaak komen 

voorbeeldvragen van in de les op het examen. De prof duid tijdens de les ook goed aan wat er zal 

gevraagd worden op het examen. 

De meeste studenten geven aan dat de tijdsdruk voor dit vak laag is en dat er voor het examen geen 

codex gebruikt wordt. 

  

Persoonlijke mening en Algemene Review 

Dit vak wordt beschouwt als een heel leuk vak waarbij men inzichten krijgt die niet of weinig aan bod 

komen in de rechtenstudies. Ook worden de lesgever en de inhoud heel positief omschreven. Maar 

veel studenten geven wel aan dat ze niet goed weten of dit vak een meerwaarde is voor een 

rechtenstudent. 

 

 

 
 



8 
 

Forensisch welzijnswerk 
 

 Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen tijdens het tweede semester van het derde 

bachelorjaar. Dit vak situeert zich binnen de criminologie en spitst zich toe op een 

kennismaking met verschillende diensten waarop (ex)gedetineerden zich kunnen beroepen 

zowel binnen als buiten detentie. Naast de colleges die door de prof worden gegeven zijn er 

ook heel wat gastcolleges alsook een excursie naar een gevangenis.  

 

Werkdruk doorheen het semester en de blok 
Doorheen het semester is de werkdruk niet zo hoog. De meeste lessen nemen niet de 

volledige drie lesuren in en ook niet de volledige twaalf lesweken. Ook wordt er verwacht 

dat er een groepspaper wordt geschreven van max 3000 woorden. Maar je werkt met een 

hele groep van studenten aan die paper waardoor de werklast hier ook laag is.  

Gemiddelde score doorheen het semester: 3/10 

Doorheen de blok wordt er gemiddeld 2 tot 3 dagen aangeraden om dit vak te studeren. Wel 

wordt er benadrukt dat dit vak anders is dan een rechtsvak. Veel details moet je niet 

blokken. 

Gemiddelde score doorheen de blok: 5/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Schriftelijk examen met open vragen. Concreet zijn het 2 grote vragen(elk 5 punten) en 

daarnaast 2 begrippen(elk 2,5 punten) die je kort moet uitleggen en situeren. Daarnaast 

vindt de prof het ook zeer belangrijk dat je namen + stromingen vanbuiten kent en aan 

elkaar kan koppelen. 

Ook is er een reader waar soms wel enkele stukken uit worden besproken maar waar niet 

veel belang aan wordt gehecht. In de lessen wordt de nadruk gelegd op wat hij vraagt op 

het examen.  

 Ook is er een werkstuk dat op 5/20 staat van het eindtotaal. 

  

Persoonlijke mening en Algemene Review 

Dit vak bedraagt 6 studiepunten toch is de werklast heel laag. De meeste studenten stellen wel dat dit 

vak niet te vergelijken valt met een rechtsvak zowel inhoudelijk als qua werklast.  
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Drugsfenomen 
  

 Inhoud 
Dit vak van 5 studiepunten dat je kan volgen in het eerste semester van het derde 

bachelorjaar. Dit vak kadert binnen het strafrecht en behandelt de 

sociaal/maatschappelijke fenomenen alsook de productie/tussenhandel/kleinhandel van 

bepaalde drugs. 

  

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 
  

Doorheen het semester zijn er hoorcolleges van in totaal 4,5 uur/week. Daarnaast zijn er ook 

enkele gastcolleges. Er zullen 4 professoren zijn die dit vak geven. 

Gemiddelde sccore doorheen het semester: 3/10 

 

 Om dit vak te blokken rekenen studenten studenten hier 3 tot 5 dagen voor. 

Gemiddelde score doorheen de blok: 5/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Examen met open vragen. Elke prof heeft één of meerdere vragen van 5/20. Tijdsdruk valt 

mee voor dit examen. 

 

 Persoonlijke mening en Algemene Review 
 Te weinig informatie om een algemene review over dit vak te kunnen geven. 

 

 

Krachtige leeromgeving 
  

 Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen tijdens het eerste semester van het derde 

bachelorjaar. Dit vak focust zicht op didactiek en op de visies van leren en onderwijzen. 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 
 Doorheen het semester heb je colleges en een taak dat je moet maken. 

 Gemiddelde score doorheen het semester: 4/10 
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 Doorheen de blok valt de werkdruk zeer goed mee. Het examen is een open boek examen 

 Gemiddelde score doorheen de blok: 2/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Je zal een taak moeten maken die op 5/20 punten staat. Daarnaast is er ook een open boek 

examen. Voor dit examen is het wel belangrijk dat je elke term goed begrijpt. 

 

 Persoonlijke mening en Algemene Review 
Dit vak is een aanrader voor studenten die de optie leerkracht openhouden. Daarnaast is het 

een vak dat breekt met de klassieke rechtsvakken. 

 

 

Beleid van de EU 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen in het eerste semester van jouw derde bachelor bij 

de Politieke Wetenschappen.  In dit vak wordt een overzicht gegeven van de diverse EU-

beleidsdomeinen. De totstandkoming van het Europees beleid in elk domein wordt 

geschetst, net als recente ontwikkelingen binnen deze domeinen. De vastgestelde 

ontwikkelingen worden theoretisch gekaderd. 

 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal je hoorcolleges moeten volgen van 3 uur/week maar dit is dan 

ook het enigste. 

 Score werkdruk doorheen het semester:  3/10 

Tijdens de blok is de werkdruk ook niet zo hoog. Er is niet zoveel leerstof en veel van de inhoud van 

dit vak overlapt met wat je tijdens Europees recht hebt gezien. De meeste studenten nemen voor dit 

vak 4-5 dagen om dit volledig te blokken. 

Score werkdruk tijdens de blok: 4/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Er is een gesloten boek examen met theorievragen en detailvragen waarbij data en 

chronologie van enorm belang zijn. Ook wordt er een beetje gepeild naar jouw actuele 

kennis. Handboek en vooral lessen zijn enorm belangrijk. 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
Dit vak wordt omschreven als een heel leuk en actueel vak. Ook is het interessant om de 

EU vanuit een ander perspectief dan vanuit de rechten te zien. 
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Europese Politieke Integratie 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen tijdens het eerste semester van jouw derde Bachelor. Dit is 

vak dat je kan terugvinden bij de Politieke Wetenschappen. Dit vak zal studenten vertrouwd proberen 

te maken met de geschiedenis van de Europese Integratie vanaf de tweede wereldoorlog tot vandaag.  

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester is er een zeer lage werkdruk. Voor dit vak zal je enkel hoorcolleges hebben.  

 Score werkdruk doorheen het semester: 3/10 

Tijdens de blok valt de werkdruk ook heelt goed mee aangezien de leerstof van dit vak overlapt met 

wat je tijden het vak Europees Recht hebt gezien. Ook zal de actua volgen een enorme meerwaarde 

leveren bij het studeren van dit vak  

Score werkdruk tijdens de blok: 5/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
 Mondeling Examen 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
 Zeer actueel vak en een enorme aanrader indien je verder wilt verdiepen in het Europees Recht. 

 

Context & Nuance 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je opnemen uit de universiteitsbrede keuzevakken en zal jou worden 

aangeboden tijdens het eerste semester van jouw derde bachelor. Door middel van een jaarthema 

bespreekt dit vak een actueel maatschappelijk thema vanuit de inzichten van de humane 

wetenschappen. 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal 3uur/week hoorcollege hebben en zal je een groepspaper moeten 

schrijven. Ook krijg je heel wat teksten die je kan doornemen om jouw examenvragen met meer 

diepgang te beantwoorden maar ze zijn zeker niet noodzakelijk. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 4/10 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 3-4 dagen om dit vak volledig te studeren. De leerstof 

bestaat enkel uit jouw eigen notities en de powerpoints. Er is dus geen geschreven cursus. 

Score werkdruk tijdens de blok: 3/10 
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 Examen of andere evaluatie 
Het examen bestaat uit een schriftelijk examen waarbij je 2 essays zal moeten schrijven en een aantal 

begrippen zal moetden duiden. De examenvragen waren vooral inzichtelijk. Je moet jouw mening 

geven, stellingen beargumenteren en linken leggen tussen lessen. 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 

Dit vak geeft jou de mogelijkheid om samen met andere studenten kritisch na te denken over een 

vraagstuk. Het is vak dat anders is dan een rechtsvak. Indien je iets wilt volgen dat breekt met jouw 

rechtenopleiding dan is dit vak zeker een aanrader. 

 

Master 
 

Dier en Recht 
 

Inhoud 
Dit vak van 3 studiepunten kan je volgen tijdens het tweede semester van jouw master. Dit 

vak zal vooral focussen op dierenwelzijnsrecht maar ook op het stauut van een dier binnen 

onze rechtsorde. 

 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal de werkdruk vooral buiten het auditorium liggen. Zo heb je maar 

3 hoorcolleges die elk 2 uur duren. Maar je moet wel aan de hand van een groepswerk een 

paper schrijven en een presentatie geven. Daarnaast zal je ook een debat moeten voeren. 

Maar de meeste studenten stellen dat de werkdruk voor die vak ondanks de vele taken toch 

niet zo zwaar is. Voor dit vak is aanwezigheid verplicht en zal je punten verliezen indien je 

geen geldige reden voor afwezigheid geeft.  

 Score werkdruk doorheen het semester:  4/10 

 

Tijdens de blok is er voor dit vak geen werkdruk. De evaluatie van dit vak zal namelijk plaatsvinden 

doorheen het semester.  

Score werkdruk tijdens de blok: / 

 

 Examen of andere evaluatie 

  

Tijdens het semester zal je een open boek examen moeten afleggen waarbij er 1 casusvraag, 

1 theorievraag en 1 meningvraag wordt gesteld. Daarnaast zal je een groepspaper moeten 

schrijven alsook een presentatie geven over deze paper. Het onderwerp bedraagt een 

review van rechtsleer. Tot slot zal je ook debat moeten voeren over het onderwerp van uw 

paper. 
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Persoonlijke mening en Algemene Review 

De meeste studenten zijn heel positief over dit vak. Toch wordt er ook gezegd dat dit vak 

niet heel diep ingaat op het onderwerp en meer een soort van kennismaking is met de 

verschillende stromingen rond recht en dier.  

 

 

Internationaal Strafrecht 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je om de 2 jaar volgen en is in het AJ 22-23 niet beschikbaar. 

Het opleidingsonderdeel is gericht op de (toepassing van de) regelgeving, de knelpunten en 

de evolutie inzake zowel materieel als formeel (internationale politiële en justitiële 

samenwerking in strafzaken) internationaal strafrecht. 

 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester / 

 Score werkdruk doorheen het semester: / 

Tijdens de blok / 

Score werkdruk tijdens de blok: / 

 

 Examen of andere evaluatie 

Persoonlijke mening en Algemene Review 

  

Ruimtelijke Ordeningsrecht 
 

Inhoud 
Dit vak van 4 studiepunten kan je volgen tijdens het tweede semester van jouw master. Dit 

vak zal jou een inleiding geven omtrent de algemene doelstellingen van de ruimtelijke 

ordening, de historische evolutie van de stedenbouwwetgeving en het 

politiekconstitutioneel kader waarin de stedenbouwwetgeving zich ontwikkelt. Vervolgens 

wordt het systeem van de verschillende ruimtelijke plannen uitgelegd. In een derde deel 

wordt uitgelegd welke instrumenten de overheid ter beschikking staan voor de uitvoering 

van ruimtelijke planning. In een vierde deel wordt ingegaan op de realisatie van ruimtelijke 

plannen. Tenslotte wordt de link gelegd naar de andere sectordomeinen in het 

omgevingsrecht die raakpunten vertonen met de ruimtelijke ordening. 
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 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal je elke week een lesblok hebben van 3uur. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 3/10 

 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 4-5 dagen om dit vak volledig te blokken. 

Score werkdruk tijdens de blok: 4/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Open boek examen met enkel casussen waar je de theorie moet toepassen. Je zal 

weinig gebruik moeten maken van een codex. 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
Studenten zijn heel positief over dit vak. Ze beschouwen het als een aanrader en zeer 

praktijkgericht. 

  

 

Recht van de EU interne markt 
 

Inhoud 
Dit vak van X studiepunten kan je volgen tijdens het eerste semester van jouw master. Dit vak zal in 

het Engels worden gegeven. 

 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester Tijdens het semester wordt er iets meer van je verwacht dan bij andere 

(plicht)vakken het geval is. Voor elke les moet je wat lectuur doornemen (meestal 5-7 arresten, soms 

ook een richtlijn en/of rechtsleer) waar tijdens de les dieper op wordt ingegaan. Het is op zich niet 

verplicht om dat door te nemen, maar ik zou persoonlijk aan te raden om dat toch te doen omdat het 

zo een stuk makkelijker wordt om de les te volgen.  

Je moet ook 3 taken maken doorheen het semester: 

- een presentatie  

- een vraag verzinnen bij een gastcollege: groepswerk 

- een antwoord geven op uw vraag: individueel 

 Score werkdruk doorheen het semester: 7/10 
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Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 5-6 dagen om dit vak te studeren. Je hebt een goeie 

basis door het vak Europees Recht in de tweede bachelor en als je dit vak goed voorbereid dan blijft 

er ook veel leerstof hangen. 

Score werkdruk tijdens de blok: 4/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
  

-Open boek examen: bestaat uit enkele casussen. Er waren 3 casussen (VV goederen, VV diensten, 

family reunification) met elk 3 subvragen. Ze vraagt niks specifieks uit de leesteksten maar wel uit de 

richtlijnen en de arresten die je moest lezen. Daarnaast is het examen ook in het engels te maken. 

-Een presentatie over een bepaald arrest: groepswerk, je moet het arrest voorstellen, het belang 

ervan geven en uw eigen mening over de uitspraak geven. Daarna mogen studenten (of prof. 

Govaere) vragen stellen en volgt er een groepsdiscussie. Soms duurde die discussie 45min, soms 5min 

afhankelijk van hoeveel tijd er was 

- Een vraag verzinnen bij een gastcollege: groepswerk, er zijn 3 gastcolleges en voor een van die 

colleges moet je een vraag verzinnen over het onderwerp dat zal worden besproken, en daar dan 500 

woorden bij schrijven waarom die vraag relevant is. Op zich niet zo veel werk 

- Een antwoord geven op uw vraag: individueel, je moet uw vraag stellen aan de gastspreker en 

zijn/haar antwoord noteren. Daar moet je dan ook 500 woorden over schrijven. 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 

Wordt door studenten omschreven als een Leuk vak, het is in het Engels maar ze is daar niet zo streng 

op (je verliest geen punten voor schrijffouten/grammaticafouten, je mag antwoorden in het 

Nederlands als je je niet kunt verwoorden in het Engels etc) Het niveau van Engels is ook goed 

toegankelijk.  

Er is wat meer werk tijdens het semester maar dat compenseert dan met een lagere werklast tijdens 

de examens. 

 

 

 

 

 

EU Competition Law 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen tijdens het tweede semester van jouw master.  Dit vak legt 

de focus op het juridisch kader van het Europees mededingingsrecht(Art 101-102 VWEU) vanuit het 

oogpunt van de Europese commissie en het beleid dat zij voert. 
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 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal je naast hoorcolleges volgen ook een paper moet schrijven alsook een 

opinion brief (groepswerk). Voor ieder hoorcollege zal je ook een aantal arresten moeten lezen. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 8/10 

 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 8-9 dagen om het vak te studeren. 

Score werkdruk tijdens de blok: 7/10 

 

 Examen of andere evaluatie 

  
- Een paper schrijven over een arrest (niet alle arresten die worden toegekend zijn ‘mijlpaalarresten’ 

dus het kan zijn dat je een arrest hebt waar weinig/geen doctrine over bestaat). 

-Opinion brief schrijven (groepswerk) over een bepaald onderwerp dat toebedeeld wordt, waarin 

je vanuit het standpunt van een bepaalde belangengroep uw mening moet geven over dat 

onderwerp. Daar moet je dan ook een korte presentatie over geven. 

-Open boek examen met casusvragen. 3 casussen (voor elke prof 1) met een aantal deelvragen. Geen 

al te zware tijdsdruk 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 

Wordt omschreven als een zeer pittig vak tijdens het semester maar het examen valt wel heel goed 

mee.  

 

Private Veiligheids-en Politiestudies 
 

Inhoud 
Dit vak van 5 studiepunten kan je opnemen tijdens het tweede semester van jouw master. Dit vak 

richt zich op een kennismaking met theoretische, historische en juridische kennis inzake private 

veiligheid. 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal je naast hoorcolleges een paper moeten maken en dit dan meenemen 

naar jouw mondeling examen. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 1/10 

 

Tijdens de blok zal je enkel tijd moeten spenderen aan het schrijven van jouw paper. 

Score werkdruk tijdens de blok: 3/10 
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 Examen of andere evaluatie 

; 
 Mondeling examen aan de hand van jouw paper. 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
Studenten omschrijven dit vak als zeer gemakkelijk met een heel lage werkdruk. 

 

 
 

Fiscale Procedure 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen tijdens het tweede semester van jouw master. Dit vak richt 

zich op de fiscale procedure of het formeel fiscaal recht dat de regels bepaalt om de verschuldigde 

belasting in te vorderen. 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal je hoorcolleges moeten volgen van 2u30/week. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 3/10 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 7-10 dagen om dit vak te studeren. 

Score werkdruk tijdens de blok: 8/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Een mondeling examen. De prof stelt zeker geen simpele vragen en quoteert toch relatief 

streng.  

Persoonlijke mening en Algemene Review 

Het vak is een aanrader qua inhoud maar geen aanrader qua examen. Het is zeker een 

interessant vak aangezien je de verworven kennis in het dagelijks leven kan gebruiken . 

 

Capita selecta uit het internationale recht van de mensenrechten 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen tijdens het eerste semester van jouw master. In deze 

grondige studie worden 'capita selecta' uit het recht van de mensenrechten grondig bestudeerd. De 

specifieke thema's kunnen jaarlijks variëren. 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal je 3 (korte) taken moeten schrijven doorheen het semester, er staan 5/20 

punten op participatie in de les (je moet dus elke les iets zeggen), en per les moet je 3-4 teksten 

doornemen. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 4/10 
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Tijdens de blok is er geen werkdruk want er is geen examen dat je moet afleggen. 

Score werkdruk tijdens de blok: / 

 

 Examen of andere evaluatie 

  

 / 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
Veel maatschappelijke thema's komen aan bod, het vak is niet enorm juridisch maar kijkt wel kritisch 

naar hoe mensenrechten kunnen helpen maatschappelijke problemen op te lossen.  

 

 

Verdiepend Omgevingsrecht 
 

Inhoud 
Dit vak van X studiepunten kan je volgen tijdens het tweede semester van jouw master. Dit vak zal 

dieper ingaan op de principes die je tijdens het vak omgevingsrecht hebt gezien in jouw 

tweede/derde bachelor. Maar zal vooral de focus leggen op het natuurbeschermingsrecht. 

  

Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zullen er 3 open boek  “examens” plaatsvinden over de geziene leerstof. Er is 

een reader die best wel meevalt qua omvang.  

 Score werkdruk doorheen het semester: 6/10 

 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 4-5 dagen om dit vak volledig te studeren. 

Score werkdruk tijdens de blok: 7/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Naast die 3 periodieke evaluaties zal je ook een mondeling examen moeten afleggen. Het mondeling 

examen legt de focus op open vragen en niet zo zeer detailvragen. Maar hoe gedetailleerder jouw 

antwoord is hoe meer punten je zal ontvangen. 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 

Wordt door veel studenten aangeduid als een zeer boeiend vak. Ook is dit vak zeker een meerwaarde 

indien je jou interesseert in het milieu en de bescherming van de natuur. 
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Migratierecht 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen tijdens het eerste semester van jouw master. Het 

opleidingsonderdeel behandelt de bronnen, structuur en regels van het Belgische migratierecht, met 

oog voor de invloed van het Europees en internationaal recht. 

 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester is de werkdruk zeer laag. Je zal enkel hoorcolleges moeten volgen waarbij 

geen participatie vereist is ook zal je doorheen het semester geen taken moeten maken.  

 Score werkdruk doorheen het semester: 3/10 

 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 4-5 dagen om dit vak te studeren. Het is zeer 

omvangrijke leerstof maar heel veel staat in het wetboek. 

Score werkdruk tijdens de blok: 8/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Je zal een gesloten boek examen moeten afleggen waarbij de nadruk ligt op de hoofdlijnen. De 

examenvragen bestaan vooral uit casussen waarbij heel veel in de codex staat. Maar de codex kent 

weinig structuur. 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 

Dit vak heeft een zeer complexe materie maar door dit vak leer je heel veel nieuwe zaken bij. 

Studenten zien dit vak zeker als een meerwaarde voor de advocatuur aangezien veel pro bono zaken 

zich situeren in het migratierecht. 

 

International & European Procedural Law – Internationaal en Europees 

Procedurerecht 
 

Inhoud 
Dit vak van 4 studiepunten kan je volgen tijdens tweede semester van jouw master. 

 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester is er een lage werkdruk. Zo zijn er enkel hoorcolleges dat je moet volgen van 

3uur/week. 
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 Score werkdruk doorheen het semester: 4/10 

 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 2-3 dagen om dit vak te leren.  

Score werkdruk tijdens de blok:  4/10 

 

 Examen of andere evaluatie 

  

Mondeling examen: 4 vragen. 2 casussen, 1 inzichtsvraag over grote lijnen cursus + 

standpunt over conferenties. 

Persoonlijke mening en Algemene Review 

 

 

Verdiepend Schadevergoedingsrecht 
 

Inhoud 
Dit vak van x studiepunten kan je volgen tijdens het tweede semester van jouw master. 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester is de werkdruk zeer hoog. Je moet elke les voorbereiden en dat kan wat tijd 

innemen. Ook zal je in elke aanwezig moeten zijn en is participatie vereist. Daarnaast zal je ook een 

presentatie hebben en moet je een paper schrijven. 

 Score werkdruk doorheen het semester:  10/10 

Tijdens de blok valt de werkdruk mee aangezien het examen open boek is. 

Score werkdruk tijdens de blok: 3/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
 -Open boek examen 

 -Presentatie 

 -Paper schrijven 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
Qua aansprakelijkheidsrecht leer je niet zoveel bij maar je leert wel efficiënt omgaan met 

cassatierechtspraak. Je leert ook “out of the box” denken. Dus indien je iets theoretisch vernieuwend 

wilt volgen dan is dit vak niet direct ideaal voor jou maar indien je nieuwe vaardigheden wilt opdoen 

die jou kunnen helpen in jouw verdere loopbaan dan is dit vak zeker een aanrader. 
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Law & Economics: Contractenrecht – Economische Analyse van het 

Contractenrecht 
 

Inhoud 
Dit vak van 4 studiepunten kan je volgen tijdens tweede semester van jouw master. 

 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal je enkel hoorcolleges hebben van 3uur/week. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 4/10 

 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 2-3 dagen om dit vak te studeren 

Score werkdruk tijdens de blok: 4/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Mondeling examen: 4 vragen - 2 casussen, 1 inzichtvraag over grote lijnen cursus + standpunt over 

conferentie 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
Wordt door studenten als een aanrader omschreven. De meningen over dit vak zijn heel 

positief. 

 

 
 

Verdiepend Grondwettelijk Recht 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen tijdens het eerste semester van jouw master. Verdiepend 

grondwettelijk recht heeft tot doel de kennis en het begrip van het grondwettelijk recht te verdiepen. 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester is er een grote werkdruk zo zal je elke week teksten moeten voorbereiden( 

waar je makkelijk 3uur aan bezig zit). Ook zal je een groepspaper moeten schrijven. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 9/10 

 

Tijdens de blok is er geen werkdruk voor dit vak aangezien je hier geen examen zal voor moeten 

afleggen.  

Score werkdruk tijdens de blok: / 
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 Examen of andere evaluatie 
 Groepspaper  

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
Helft  van de punten staat op de voorbereiding + participatie, andere helft op de paper. Je moet dus 

echt veel doen door het jaar, waardoor je best niet te veel andere vakken/vakken met zware werklast 

door het jaar inplant. Maar als je jou goed voorbereid doorheen het jaar en een goede participatie 

vertoont dan ben je er zeer gemakkelijk door.  

 

 

Autonome EU Rechtsorde 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen tijdens het eerste semester van jouw master.  De "eigen en 

autonome" EU rechtsorde vormt het voorwerp van de studie in dit opleidingsonderdeel. Het doel is 

om studenten een grondig inzicht bij te brengen van de specificiteit van de Europese rechtsorde en de 

draagwijdte van rechtsbescherming in de Europese Unie. 

 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester valt de werkdruk goed mee. Voor elke les moeten er een paar teksten 

gelezen worden, maar je kan nog steeds perfect volgen als je dat niet doet.  

Je moet een paper schrijven van rond de 2500 woorden over een arrest, Daarnaast is er ook een 

pleitoefening, daar kruipt iets meer tijd in. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 7/10 

 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 6-7 dagen om dit vak te studeren. 

Score werkdruk tijdens de blok: 4/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
Open boek examen dat casusgericht is. 2 casussen waarin verschillende onderdelen van de leerstof 

gecombineerd worden.  

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
De leerstof bouwt verder op het stuk Europees recht uit 2e bachelor. Volgens studenten is 

het een erg interessant vak om te volgen, zeker een grote meerwaarde voor wie verder wilt 

in EU-recht  

Ook doordat 10 van de 20 punten op dagelijks werk staan is de werkdruk tijdens de blok niet 

zo hoog. 
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Europese Politieke Integratie 
 

Inhoud 
Deze cursus is een basiscursus en heeft als doel de studenten vertrouwd te maken met de 

geschiedenis van de Europese integratie vanaf de tweede wereldoorlog tot vandaag en hen een kader 

te bieden waarbinnen actuele ontwikkelingen kunnen geplaatst worden. 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal je enkel hoorcolleges moeten volgen. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 3/10 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld hier 4-5 dagen voor om dit vak te studeren. 

Score werkdruk tijdens de blok: 7/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
 Mondeling examen: hoofdvragen met enkele bijvragen. 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
Wordt door studenten als een leuk vak omschreven maar aangezien dit een keuzevak is uit 

de politieke wetenschappen is de meerwaarde voor rechtenstudenten niet altijd even 

duidelijk. 

 

Verdiepend Verbintenissenrecht 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen tijdens het eerste semester van jouw master. Dit 

vak zal dieper ingaan op de principes die je hebt geleerd tijdens het vak verbintenissenrecht 

in de bachelor. De nadruk zal vooral worden gelegd op het nieuw Belgisch 

verbintenissenrecht. 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal er een drietal korte lessen worden gegeven waarbij een 

opdracht wordt ingeleid. Vervolgens dienen de studenten de opdracht te maken 

(schrijven van een korte paper). Daarna volgt nog een feedback moment waarbij de 

oplossing van de opdracht wordt gegeven. Ook is er een debatles waarin twee 

groepjes studenten een tegenstrijdig standpunt moeten verdedigen. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 8/10 

Tijdens de blok zal er geen werkdruk zijn aangezien er voor dit vak geen examen zal moeten worden 

afgelegd. 

Score werkdruk tijdens de blok: / 

 



24 
 

 Examen of andere evaluatie 
 Schrijven van een 3-tal papers. 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
Het vak heeft als voordeel dat er niet veel contactmomenten zijn en dat er ook geen examen is. 

Daartegenover staat dat je drie papers moet schrijven waarin wel wat werk kruipt.  De 

feedbackmomenten van de prof zijn heel interessant aangezien het niet enkel inhoudelijke  maar 

ook vormelijke feedback bedraagt. Het vak is dus een aanrader voor wie zijn juridische 

schrijfvaardigheid wilt bevorderen.  

 

Mergers & acquisitions in Europa: juridische aspecten 
 

Inhoud 
Dit vak van 4 studiepunten kan je volgen tijdens het tweede semester van jouw master. Dit vak legt 

de nadruk op kennis hebben van de basisbeginselen van vennootschaps- en contractenrecht, en deze 

willen toepassen op het gebied van mergers and acquisitions. 

 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal je hoorcolleges hebben en dien je een groepswerk te maken.  

 Score werkdruk doorheen het semester: 5/10 

 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 4-5 dagen om dit vak te blokken. 

Score werkdruk tijdens de blok: 4/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
 Studenten hebben hier geen informatie over gegeven. 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 
 Aanrader indien interesse in ondernemingsrecht. 

 

 

Historisch Publiekrecht 
 

Inhoud 
Dit vak van 4 studiepunten kan je volgen tijdens het eerste semester van jouw master. Doelstelling is 

na te gaan hoe grenzen en staten zich binnen Europa aan de hand van vredesverdragen in de late 

19de en 20ste eeuw hebben gevormd, hoe die staten intern zijn ingedeeld en hoe deze evoluties tot 

op vandaag blijvend de Europese politiek beïnvloeden. 
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 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal je hoorcolleges moeten volgen en een paper moeten schrijven. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 6/10 

Score werkdruk tijdens de blok: 5/10 

 

 Examen of andere evaluatie 

Tijdens het (mondeling) examen worden een aantal grote vragen gesteld waarbij  de prof kijkt of 

de student voldoende inzicht heeft. Je krijgt hier voorbereidingstijd voor. Het examen verloopt 

heel gemoedelijk. 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 

Het vak is heel interessant voor zij die geboeid zijn door de geschiedenis van enkele minder 

bekende Europese landen. Het is niet zo relevant voor de juridische praktijk, maar het is een 

absolute aanrader voor zij die op zoek zijn naar een vak om hun algemene/geschiedkundige kennis 

uit te breiden. Ondanks de naam, is historisch publiekrecht ook interessant voor de huidige 

wereld. Elke week komt een ander land aan bod waardoor de materie heel divers is. De prof kiest 

er voor om zich te focussen op enkele minder bekende landen zoals Slovenië en Hongarije. Het 

paper vergt wel wat tijd, maar is heel leuk om aan te werken. 

 

 

 

 

European and International Migration Law and Policy 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je opnemen tijdens het tweede semester van jouw master. Dit vak zal 

een inleiding vormen betreffende de structuur van en kernbegrippen binnen het Europese en 

internationaal asiel- en migratierecht. Dit vak zal alsook een kennismaking uitmaken van actoren op 

Europees en internationaal niveau. 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal je hoorcolleges moeten volgen en voor elke les wat teksten lezen. Ook zal 

een groepspaper moeten schrijven en een presentatie geven waar toch wel wat tijd inkruipt. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 7/10 

 

Tijdens de blok nemen studenten gemiddeld 8-9 dagen om dit omvangrijk vak te studeren. De 

werkdruk in vergelijking met de plichtvakken is hier gelijk. 

Score werkdruk tijdens de blok: 8/10 
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 Examen of andere evaluatie 
Mondeling examen: 1 inzichtvraag/mening 1 casus 1 theorievraag. De prof stelt ook heel wat 

bijvragen waarmee je veel punten kan winnen. 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 

Interessant vak met leerstof dat niet aan bod komt in andere vakken.  

 

 

 

Verdiepend zekerheids-en insolventierecht 
 

Inhoud 
Dit vak van 6 studiepunten kan je volgen tijdens tweede semester van jouw master. In deze cursus 

gaat aandacht naar de bespreking van een aantal deelproblemen (capita selecta) uit het zekerheids- 

en insolventierecht. De onderwerpen worden gekozen op basis van de actualiteit 

 Werkdruk doorheen het semester en de blok 

Doorheen het semester zal er doorheen de week 2 keer een hoorcollege zijn. Na de paasvakantie 

zullen er ook 2 werkcolleges plaatsvinden en in week 12 wordt er een deelexamen afgenomen. 

 Score werkdruk doorheen het semester: 6/10 

Tijdens de blok valt de werkdruk goed mee aangezien je al een groot stuk van de leerstof hebt 

gestudeerd voor het deelexamen. 

Score werkdruk tijdens de blok: 5/10 

 

 Examen of andere evaluatie 
 Gesloten boek examen: casussen en theorievragen. 

 

Persoonlijke mening en Algemene Review 

De studenten die dit vak hebben gevolgd zijn hier heel positief over. 


